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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ในพืน้ท่ีดินเค็มมากและความสัมพันธ์กับ

คณุสมบัติดิน โดยศึกษาในพืน้ท่ีบริเวณลุ่มนํา้ชี ได้แก่ จังหวดักาฬสินธุ์ จงัหวดัชัยภูมิ และจงัหวดัขอนแก่น โดย

สุ่มวางแปลงสํารวจด้วยวิธี stratified sampling method ในแปลงสี่เหลี่ยม (Quadrates)  ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 4 เมตร จังหวดัละ 36 แปลง โดยสํารวจชนิด ร้อยละการปกคลุมของพรรณไม้ พร้อมทัง้เก็บดินในแปลง

สํารวจทัง้ในฤดฝูน และฤดแูล้งมาวิเคราะห์คณุสมบติัดิน ได้แก่  คา่การนําไฟฟ้า คา่ pH ความชืน้ของดิน ปริมาณ

โซเดียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ในดิน ความหนาแน่นรวมของดิน ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน และเนือ้ดิน และนํามาหาค่า

สหสมัพนัธ์ (Pearson’s correlation) กบัความหลากหลายของพรรณไม้ การศกึษาพบว่าความหลากหลายของ

พรรณไม้ในฤดูฝนมีมากกว่าในฤดูแล้ง โดยพืชท่ีปกคลุมมากท่ีสุดได้แก่ หนามพุงดอ (Azima sarmentosa) 

หนามแดง (Maytenus makongensis) และขลู ่(Pluchea indica) ตามลําดบั ในฤดแูล้งค่าการนําไฟฟ้า ปริมาณ

การกระจายของขนาดอนุภาคทรายแป้ง ความชืน้ในดิน และปริมาณโซเดียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ในดิน มี

ความสมัพันธ์กับความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ทางลบ ส่วนปริมาณการกระจายของขนาดอนุภาคทราย 

และความหนาแน่นรวมของดิน มีความสัมพันธ์ในทางบวก ในฤดูฝนปริมาณโซเดียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ในดินมี

สมัพนัธ์กบัความหลากหลายของพรรณไม้ในทางลบ และปริมาณการกระจายของอนุภาคทรายมีความสมัพนัธ์

ทางบวก ผลการศึกษานีชี้ใ้ห้เห็นว่าสาเหตหุลกัท่ีลดลงจากผลกระทบจากเกลือทัง้ปัญหาการใช้นํา้ และปริมาณ

โซเดียมท่ีมีอยู่มาก ทําให้เหลือพืชท่ีสามารถอยู่รอดได้น้อยลงโดยพืชท่ีมีสามารถ และพืชท่ีเจริญเติบโตได้ดีในพืน้

ท่ีดินเคม็มากท่ีสดุได้แก่ หนามพงุดอ 

ABSTRACT 

 The major objectives of this study are (1) to examine the vegetation and plant species 

diversity in the very strongly saline soil area and (2) study the relationships between soil properties 

and the number of plant species diversity. The study site was located in Chi river basin of Northeast 

Thailand. in Kalasin province, Chaiyaphum province and Khon Kean province. The vegetation was 

considered on 4 m X 4 m in each plot using stratified sampling method. Surveying the number of 

                                                      
1 สาขาทรัพยากรทีด่ินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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plant species and the percentage of the plant that is cover in the plot. Soil samples were collected in 

each plot in rainy and dry season for analyzed the soil properties including electrical conductivity, pH, 

soil moisture content, exchangeable sodium, bulk density, organic matter and soil texture. Pearson’s 

correlation analysis of the species diversity and soil properties.  The result showed that, the number of 

plant species can be found in rainy season more than in dry season and the most of percentage of 

the plant cover are  Azima sarmentosa, Maytenus makongensis and Pluchea indica, respectively. In 

dry season, the relationships between plant species diversity and soil properties including electrical 

conductivity, silt particle content, soil moisture contents and exchangeable sodium showed significant 

correlation are negative. Consequently, the relationship between sand particle content and bulk 

density and plant diversity showed significant correlation are positive. In rainy season, the negative 

correlation showed in exchangeable sodium and the positive correlation showed in sand particle 

content. The results showed main cause of the plant species diversity was decrease are the effected 

from salt and sodium in the soils and the plant that can be tolerance in the very strongly saline soils is 

Azima sarmentosa. 
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บทนํา 

ดินเค็มเป็นปัญหาด้านทรัพยากรดินท่ีส่งผลกระทบต่อการเกษตรและสิ่ งแวดล้อมของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมาอย่างยาวนาน เน่ืองจากใต้พืน้ดินของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีแหล่งหินเกลือขนาด

ใหญ่อยู่ในหมวดหินมหาสารคามกลุ่มหินโคราช (Sinanuwong and Takaya, 1974) ทําให้พืน้ท่ีในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีระดบัความเคม็ในระดบัตา่งกนั จากการจําแนกพืน้ท่ีดินเคม็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใช้

การปรากฏคราบเกลือท่ีผิวดิน และคุณสมบัติอ่ืนๆสามารถจําแนกชัน้ความรุนแรงของการแพร่กระจายดินเค็ม

ได้แก่ บริเวณพืน้ท่ีดินเคม็มากมีคราบเกลือปรากฏมากกวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ี มีขนาดพืน้ท่ี 105,529 ไร่ บริเวณ

พืน้ท่ีดินเคม็ปานกลางมีคราบเกลือระหว่างร้อยละ 10-50 ของพืน้ท่ี มีขนาดพืน้ท่ี 226,216 ไร่ บริเวณท่ีมีดินเค็ม

น้อยมีคราบเกลือระหวา่งร้อยละ 1-10 ของพืน้ท่ี มีขนาดพืน้ท่ี 20,397,018 ไร่  บริเวณท่ีต่ําและมีศกัยภาพเป็นดิน

เค็มบริเวณนีจ้ะปรากฏคราบเกลือบนผิวดิน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ 1 ของพืน้ท่ี มีขนาดพืน้ท่ี 26,785,466 ไร่ 

บริเวณท่ีสงูท่ีมีชัน้หินเกลืออยู่ข้างใต้ พืน้ท่ีนีจ้ะไมป่รากฏคราบเกลือและอยู่เนินสงูสามารถปลกูพืชไร่ได้ตามปกติ 

มีขนาดพืน้ท่ี 41,955,497 ไร่ (สมศกัด์ิ, 2546) พืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบดินเค็มระดบัรุนแรงมากท่ีสดุคือบริเวณพืน้

ท่ีดินเค็มมาก มีคราบเกลือปรากฏมากกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นท่ีว่างเปล่ามีเพียงพืชชอบเกลือ

และพืชทนเคม็พนัธุ์ท้องถ่ินเท่านัน้ท่ีขึน้ได้ (พิชยั, 2527)  พืชท่ีพบในพืน้ท่ีดินเคม็มากท่ีเป็นทุ่งราบส่วนใหญ่จะพบ

พืชมีหนาม เช่น หนามแดง หนามพุงดอ (เต็ม, 2532) และมีการกระจายแบบจบักลุ่ม (นิสา, 2549) การศกึษา

ความหลากหลายของพรรณไม้จะเป็นตวับ่งชีไ้ด้ว่าบริเวณดงักล่าวยงัมีปัจจยัแวดล้อมบางอย่างท่ีส่งเสริมต่อการ

เจริญเติบของพืชได้ในพืน้ท่ีดินเค็มมาก จึงทําให้ผู้ วิจัยเห็นถึงความสําคญัของความสมัพนัธ์ระหว่างคณุสมบัติ

mailto:wissavakulna@gmail.com


การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1821 

ของดินด้านอ่ืนๆ นอกจากค่าการนําไฟฟ้าท่ีต่ํากับความหลากหลายของพรรณไม้ เพ่ือท่ีในอนาคตจะสามารถ

นําเอากลไกตามธรรมชาติท่ีพบมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพืน้ท่ีดินเค็มมาก หรือทําให้สามารถปลูกพืชเพ่ือ

สร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัพืน้ท่ีดินเคม็มากตอ่ไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การเลือกพืน้ที่ศึกษา 

 การเลือกพืน้ท่ีได้อาศัยแผนท่ีการแพร่กระจายดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาตราส่วน 1: 

50,000 ของกรมพฒันาท่ีดิน (สมศกัด์ิ, 2546) เป็นแนวทาง โดยได้เลือกบริเวณพืน้ท่ีท่ีจําแนกเป็นพืน้ท่ีดินเค็ม

มากท่ีปรากฏในแผนท่ีดงักลา่วในบริเวณลุม่นํา้ชี โดยแบ่งเป็นพืน้ท่ีการศกึษาใน ตําบลหวันาคํา อําเภอยางตลาด 

จงัหวดักาฬสินธุ์ พืน้ท่ีศกึษาใน ตําบลหวัทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จงัหวดัชยัภมิู และพืน้ท่ีศกึษาใน ตําบลเมือง

เพีย อําเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น อย่างละ 3 พืน้ท่ี รวมเป็น 9 พืน้ท่ีศกึษา ในแต่ละพืน้ท่ีศึกษามีแปลงสํารวจ

พืช 12 แปลงสํารวจ และ 1 แปลงควบคมุในบริเวณพืน้ท่ีโลง่ท่ีไมมี่พืชขึน้ การเก็บข้อมลูภาคสนามทําทัง้ในฤดฝูน

และฤดแูล้ง โดยมีคณุสมบติัของดินในแตล่ะพืน้ท่ีศกึษาใน (Table 2) 

การศึกษาด้านสังคมพืช 

 ศกึษาสงัคมพืชใช้สุม่ตวัอย่างด้วยวิธี stratified sampling method โดยการวางแปลงสํารวจสี่เหลี่ยม 

(Quadrats) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สําหรับไม้พุ่ม (Cain, 1938) การสํารวจพรรณไม้เร่ิมทําในฤดฝูนใน

เดือน กันยายน พ.ศ.2554 และฤดูแล้งในเดือนเมษายน พ.ศ.2555 โดยวางแปลงในพืน้ท่ีศึกษาละ 12 แปลง

สํารวจ ในแต่ละแปลงได้สํารวจชนิดพรรณไม้ และร้อยละการปกคลุมของพืชแต่ละชนิด และนําข้อมูลมา

ตรวจสอบ ณ ศนูย์อนกุรมวิธานประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และจากหนงัสือช่ือพรรณไม้

แห่งประเทศไทย (เตม็, 2544) นําข้อมลูท่ีได้มาจดัทําบญัชีรายช่ือพนัธุ์ไม้ และหาความสมัพนัธ์กบัคณุสมบติัของ

ดิน 

การศึกษาคุณสมบัตทิางกายภาพ และเคมีบางประการของดนิ 

 เก็บตวัอย่างดินท่ีเป็นตวัแทนของแปลงสํารวจพืชในทุกแปลง โดยวิธีท่ีไม่ทําลายโครงสร้างดินด้วย 

core method ด้วย soil core ขนาดรัศมี 5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร เก็บดินใต้ทรงพุ่มของไม้พุ่มในแปลง 

และเก็บด้วยวิธีทําลายโครงสร้างดินโดยใช้ soil auger นําตวัอย่างดินของแต่ละแปลงท่ีได้มาวิเคราะห์คณุสมบติั

ดิน ( 

soil properties Methods of analysis Reference 

pH (1:2.5 soil:water) 

EC (Saturation extract) 

Exchangeable Na 

Organic matter 

Soil bulk density 

Soil texture 

Soil moisture 

pH meter 

Soluble salts by electrical conductivity 

ammonium acetate method 

Walkley-Black Method 

Core method 

Hydrometer 

Gravimetric with oven drying 

Peech (1965) 

Bower and Wilcox 1965 

Chapman (1965) 

Walkley and Black (1934) 

Black and Hartge (1986) 

Day (1965) 

Gardner (1986) 
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 Table 1)  

 Table 1 Measure of soil properties 

การวิเคราะห์ทางสถติ ิ

 นําข้อมูลความหลากหลายของพรรณไม้ในแต่ละแปลงสํารวจ กับคุณสมบัติของดินวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ของสองตวัแปร โดยใช้การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ 2 ตวัแปรด้วยวิธี Pearson’s correlation 

Table 2 Soil properties of each site study in both rainy season and dry season (Mean±SD.) 

 

Kalasin province Chaiyaphom province Khon Kaen province 

Riany season Dry season Riany season Dry season Riany season Dry season 

Electrical conductivity (dS/m) 12.02±15.06 41.54±27.57 12.87±9.79 74.98±44.14 13.77±16.29 53.25±38.30 

pH 7.18±0.79 6.68±1.22 8.14±1.13 7.64±0.93 8.31±0.72 7.92±0.84 

Exchangeable Na (ppm.) 63.03±97.03 145.7±123.05 128.08±73.95 253.89±180.37 201.35±159.94 263.58±176.02 

Soil organic matter (%) 0.80±0.54 1.06±0.85 0.79±0.54 1.25±1.16 0.96±0.77 1.16±0.90 

Soil moisture contents (%) 19.79±6.94 7.56±5.99 24.49±7.96 13.01±7.79 21.17±9.99 12.65±5.84 

Soil bulk density (g/cm3) 1.58±0.18 1.59±0.17 1.53±0.19 1.53±0.17 1.61±0.19 1.58±0.22 

Sand content (%) 84.17±5.05 76.78±8.67 58.90±11.93 49.11±13.62 54.05±21.93 45.94±27.57 

Silt content (%) 12.06±4.87 19.36±9.01 33.52±8.38 41.44±11.64 28.26±11.09 33.08±16.19 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

การสํารวจชนิดพรรณพืชในฤดูแลง้พบว่า 

พืน้ท่ีศึกษาในจังหวดักาฬสินธุ์พบพืช 34 ชนิด พืชท่ีมีร้อยละการปกคลุมเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ หนาม

พงุดอ (18.61%), หนามแดง (18.06%) และขลู่ (15.28%) ตามลําดบั ส่วนพืชท่ีมีความถ่ีมากท่ีสดุได้แก่ หญ้ารัง

นก (Chloris barbata) หนามแดง และหนามพงุดอ ตามลําดบั พืน้ท่ีศกึษาในจงัหวดัชยัภมิูพบพืช 14 ชนิด พืชท่ีมี

ร้อยละการปกคลุมเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ หนามพุงดอ (23.58%), หนามแดง (14.42%) และขลู่ (14.19%) 

ตามลําดบั สว่นพืชท่ีมีความถ่ีมากท่ีสดุได้แก่ หญ้ารังนก หนามพงุดอ และขลู ่ ตามลําดบั ในพืน้ท่ีศกึษาในจงัหวดั

ขอนแก่น พบพืช 20 ชนิด พืชท่ีมีร้อยละการปกคลุมเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ หนามพุงดอ (20.54%), หนามแดง 

soil properties Methods of analysis Reference 

pH (1:2.5 soil:water) 

EC (Saturation extract) 

Exchangeable Na 

Organic matter 

Soil bulk density 

Soil texture 

Soil moisture 

pH meter 

Soluble salts by electrical conductivity 

ammonium acetate method 

Walkley-Black Method 

Core method 

Hydrometer 

Gravimetric with oven drying 

Peech (1965) 

Bower and Wilcox 1965 

Chapman (1965) 

Walkley and Black (1934) 

Black and Hartge (1986) 

Day (1965) 

Gardner (1986) 
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(24.82%) และขลู่ (Pluchea indica) (13.07%) ตามลําดบั ส่วนพืชท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดได้แก่  สร้อยนกเขา 

(Sauropus bacciformis) หนามแดง หญ้าหวัขอ (Fimbristylis aestivalis) และสะแกนา ตามลําดบั  

การสํารวจชนิดพรรณพืชในฤดูฝนดงัต่อไปนี ้

พืน้ท่ีศึกษาในจังหวดักาฬสินธุ์พบพืช 47 ชนิด พืชท่ีมีร้อยละการปกคลุมเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ หนาม

พงุดอ (20.06%), ขลู ่(15.89%) และหนามแดง  (14.83%) ตามลําดบั สว่นพืชท่ีมีความถ่ีมากท่ีสดุ ได้แก่ หญ้ารัง

นก หนามแดง และหนามพงุดอ ตามลําดบั พืน้ท่ีศกึษาในจงัหวดัชยัภมิูพบวา่ มีพืช 33 ชนิด พืชท่ีมีร้อยละการปก

คลมุเฉลี่ยมากท่ีสดุได้แก่ หนามพงุดอ (20.19%), ขลู ่ (16.36%) และหนามแดง (12.42%) ตามลําดบั ส่วนพืชท่ี

มีความถ่ีมากท่ีสดุได้แก่ หญ้าหนวดปลาดกุ หญ้ารังนก และสร้อยนกเขา ตามลําดบั และในพืน้ท่ีศกึษาในจงัหวดั

ขอนแก่นพบพืช 37 ชนิด พืชท่ีมีร้อยละการปกคลุมเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ หนามพุงดอ (20.69%), หนามแดง 

(18.94%) และขลู่ (10.94%) ตามลําดบั ส่วนพืชท่ีมีความถ่ีมากท่ีสดุได้แก่  สร้อยนกเขา หนามแดง หญ้าหวัขอ 

และสะแกนา ตามลําดบั 

Table 3 Summary count of plant species in each site study. 

Habitat 
Kalasin province Chaiyaphom province Kean province 

Dry season Rainy season Dry season Rainy season Dry season Rainy season 

Herb 20 29 8 23 7 22 

Shrub 5 4 4 4 5 5 

Tree 2 4 1 2 3 4 

Aquatic 0 1 0 1 0 0 

Herb Climber 2 2 0 1 0 1 

Climber 5 6 1 2 5 5 

Grass 0 0 0 0 0 0 

Aquatic Herb 0 1 0 0 0 0 

Summary 34 47 14 33 20 37 

จาก (Table 3) พบว่าพืชในฤดแูล้ง มีความหลากหลายของพรรณไม้มีน้อยกว่าในฤดฝูน สอดคล้องกบั

การศกึษาของ บุปผา และคณะ (2535) ได้สํารวจพนัธุ์พืชในฤดฝูนและฤดแูล้งบริเวณบ้านเป็ด ตําบลบ้านเป็ด 

อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พืน้ท่ีศกึษามีลกัษณะเป็นท่ีราบต่ําในตอนล่างและค่อย ๆ สงูขึน้จนติดต่อกบัเขตป่า

ธรรมชาติ พบวา่ในฤดฝูนจะพบพืชถึง 24 ชนิด แต่ในฤดแูล้ง จะพบชนิดพืชเหลือเพียง 15 ชนิด โดยพืชเด่นท่ีพบ

ในฤดฝูน คือ หญ้าหนวดปลาดกุ (Fimbristylis miliacea) หญ้ารังนก หญ้าไข่เหา (Eragrostis ciliata) หนามแดง  

ขลู ่ และหญ้ากระตืดแมว แต่เมือถึงฤดแูล้ง พบว่า พืชเด่นท่ีพบคือ มะไฟเดือนห้า (Scoparia dulcis)  ขลู่  หญ้า

รังนก  หนามแดง  หญ้าไข่เหา  และหญ้ากะตืดแมว (Desmodium megaphyllum)  ส่วนหญ้าหนวดปลาดกุ ซึง่

เป็นพืชอายปีุเดียวและพบในท่ีชืน้แฉะ จะเห่ียวแห้งไป  แต่มะไฟเดือนห้าซึง่เป็นพืชทนเค็มและทนความแห้งแล้ง

ได้ดีกวา่ได้เพ่ิมจํานวนเป็นพืชเดน่แทน  

พืชท่ีมีการปกคลมุมากท่ีสดุคือ หนามพงุดอ หนามแดง และขลู ่ตามลําดบั เน่ืองจากหนามพุงดอ หนาม

แดง ขลู ่มีการปรับตวัทางกายวิภาค เพ่ือต้านทานความเค็ม โดยเพ่ิมความหนาของใบช่วยให้พืชเพ่ิมปริมาณนํา้
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ในเซลล์ ทําให้ความเข้มข้นของเกลือในเซลล์ลดลง (สิริกานต์, 2544,  นิภาภรณ์, 2544  และ ลลนา, 2544) จึงทํา

ให้พืชเหลา่นีส้ามารถเจริญเติบโต และแพร่พนัธุ์ในพืน้ท่ีดินเค็มมากได้ดีกว่าพืชชนิดอ่ืน และพบว่าพืชท่ีมีความถ่ี

มากเป็นพืชล้มลุก เช่น หญ้ารังนก หญ้าหนวดปลาดกุ สร้อยนกเขา เน่ืองจากบริเวณภายใต้พุ่มไม้ของพืชพวก

หนามแดงจะมีคา่การนําไฟฟ้าต่ํากวา่ดินบริเวณรอบ ๆ นอกพุ่มไม้ทําให้พืชบางชนิด เช่น พวกหญ้าหนวดปลาดกุ 

เจริญเติบโตทางรากได้ดี  แต่มีการเจริญเติบโตทางส่วนลําต้นลดลง เน่ืองจากถูกบังร่มเงาโดยใบของต้นหนาม

แดง (อรุณี และสมศรี, 2535) 

ผลการศึกษาด้านคุณสมบัตขิองดนิ ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมพืช 

Table 4  Correlation coefficient (Pearson’s correlation) between plant diversity and soil properties in 

the rainy season 

 

Plant 

diversity 

Electrical 

conductivity 
pH 

Exchangeable 

Na+ 

Soil organic 

matter 

Soil moisture 

contents 

Soil bulk 

density 

Sand 

content 

Silt 

content 

Clay 

content 

Exchangeable Na -0.213* 0.579** 0.137 1       

Sand content 0.229* 0.074 -0.376** -0.466** -0.382** -0.246** 0.226* 1   

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

จากการทดสอบคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Table 4, Table 5) พบวา่คา่การนําไฟฟ้าหรือคา่ท่ีบอกระดบัความ

เคม็เป็นปัจจยัท่ีสมัพนัธ์ทางลบกบัความหลากหลายของพรรณไม้ในแปลงสํารวจท่ีมากท่ีสดุ เน่ืองจากความเคม็

จากเกลือสง่ผล ทําให้พืชไมส่ามารถใช้นํา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้พืชมีอาการคล้ายกบัลกัษณะการขาดนํา้ 

(Hayward and Spurr, 1944) ทําให้พืชทัว่ไปไมส่ามารถปรับตวัให้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมดงักลา่วได้ แตใ่น

ฤดฝูนไมมี่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การนําไฟฟ้ากบัความหลากหลายของพรรณไม้ เน่ืองจากนํา้ฝนจะชะล้าง

เกลือท่ีสะสมท่ีผิวดินออกไปทําให้คา่การนําไฟฟ้าลดลง ทําให้ในฤดฝูนความหลากหลายของพรรณไม้มีมากกวา่

ในฤดแูล้ง (Table 3)  สําหรับสหสมัพนัธ์ระหวา่งความชืน้ในดินกบัจํานวนชนิดพรรณไม้ท่ีเป็นไปในทางลบพบ

ได้ในช่วงฤดแูล้งเพราะวา่โดยทัว่ไปพืน้ท่ีดินเคม็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพืน้ท่ีลุม่ และมีนํา้ใต้ดินใกล้

ระดบัผิวดิน (บปุผา, 2549) เม่ือนํา้ในดินบริเวณผิวดินระเหยนํา้จากสว่นลา่งจะขึน้มาทดแทนนํา้ท่ีระเหยไป แต่

เหลือคราบเกลือสะสมในผิวดินเน่ืองจากนํา้ใต้ดินมีเกลือละลายอยู่ (Puengpan et al., 1992) ดงัเห็นได้จาก

ความชืน้ในดินมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัคา่การนําไฟฟ้าในฤดแูล้ง (Table 5) สําหรับปัจจยัเก่ียวกบัเนือ้ดิน

มีความสมัพนัธ์กบัความหลากหลายของพรรณไม้ โดยเนือ้ละเอียดได้แก่ปริมาณสดัสว่นการกระจายของอนภุาค

ทรายแป้งสมัพนัธ์ในทางลบกบัความหลากหลายของพรรณไม้ เน่ืองจากดินเนือ้ละเอียดสามารถดดูยดึนํา้ไว้ได้

มากกวา่ดินเนือ้หยาบ (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีศาสตร์, 2541) ซึง่ความชืน้สมัพนัธ์กบัคา่การนําไฟฟ้าเป็นไปใน

ทางบวกจากท่ีได้อธิบายแล้วข้างต้น และความสมัพนัธ์ของการกระจายของอนภุาคทรายสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ความหลากหลายของพรรณไม้ในดิน จากปรากฏการณ์นีทํ้าให้บริเวณท่ีมีดินเนือ้หยาบมีความหลาหลายของ

พรรณไม้มากกวา่ดินเนือ้ละเอียด และความสมัพนัธ์ของปริมาณของโซเดียมกบัความหลากหลายของพรรณไม้

มีความสมัพนัธ์ในทางลบ เน่ืองจากพืชท่ีสะสมปริมาณของโซเดียมมากเกินไป จะทําให้โพรโตพลาสซมึของพืช



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1825 

เกิดอาการบวมนํา้ (protoplasmic swelling) สง่ผลตอ่กิจกรรมของเอนไซม์ทําให้กระบวนการเมทาโบลิซมึ

ผิดปกติและไมส่ามารถอยู่รอดได้ (Downton, 1977)  ทัง้นีก้ารท่ีโซเดียมสมัพนัธ์กบัคา่การนําไฟฟ้าในทางบวก

นัน้เน่ืองจากโซเดียมเป็นองค์ประกอบของเกลือท่ีเป็นเบสแคทไอออนในบริเวณดินเคม็ท่ีสําคญักวา่เบสแคท

ไอออนตวัอ่ืน และจะพบมากถ้าหากเนือ้ดินมีสดัสว่นการกระจายของอนภุาคดินเหนียว และปริมาณการ

กระจายของอนภุาคทรายแป้งมาก เพราะวา่ความสามารถในการดดูซบัประจบุวกของดินเนือ้ละเอียดสงูกวา่

อนภุาคดินเนือ้หยาบ (Patcharapreecha et al., 1989) 

Table 5  Correlation coefficient (Pearson’s correlation)  between plant diversity and soil properties in 

dry season 

 

Plant 

diversity 

Electrical 

conductivity 
pH 

Exchangeable 

Na 

Soil organic 

matter 

Soil moisture 

contents 

Soil bulk 

density 

Sand 

content 

Silt 

content 

content 

Clay 

Plant diversity 1          

Electrical conductivity -0.429** 1         

pH -0.084 0.029 1        

Exchangeable Na -0.293** 0.351** 0.161 1       

Soil organic matter 0.072 -0.170 -0.123 -0.006 1      

Soil moisture contents -0.325** 0.427** 0.130 0.247* 0.081 1     

Soil bulk density 0.221* 0.074 0.086 0.095 -0.376** -0.200* 1    

Sand content 0.359** -0.111 -0.340** -0.385** -0.180 -0.280** 0.078 1   

Silt content -0.392** 0.177 0.289** 0.250* 0.094 0.336** -0.074 -0.866** 1  

Clay content -0.168 -0.007 0.265** 0.432** 0.180 0.127 -0.031 -0.771** 0.378** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

สรุป 

 พืชในฤดูแล้ง มีความหลากหลายของพรรณไม้มีน้อยกว่าในฤดฝูน เน่ืองจากดินมีการสะสมเกลือมาก 

ท่ีมาจากการเคลื่อนท่ีขึน้มาแทนท่ีนํา้ผิวดินของนํา้ใต้ดิน และไม่มีการชะล้างเกลือ ทําให้พืชได้รับผลกระทบจาก

เกลือทัง้ปัญหาการใช้นํา้ และปริมาณโซเดียมท่ีมีอยู่มาก ทําให้เหลือพืชท่ีความสามารถอยู่รอดได้น้อยลงโดยพืชท่ี

มีสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ดีในพืน้ท่ีดินเค็มมากท่ีสดุได้แก่ หนามพุงดอ หนามแดง และขลู่ ตามลําดบั 

ภายใต้พุ่มไม้ของพืช 3 ชนิด มีสภาพเอือ้ต่อพืชล้มลุกทําให้พืชล้มลุก ได้แก่ หญ้ารังนก หญ้าหัวบ่อ และสร้อย

นกเขา สามารถอยู่รอดได้จนข้ามฤด ูรวมทัง้ลกูไม้ของไม้ยืนต้นเช่นสะแกนา ท่ีสามารถท่ีเจริญเติบโตเป็นไม้ขนาด

ใหญ่ได้ในอนาคต จากผลการวิจยัดงักล่าวผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะหากบริเวณพืน้ท่ีดินเค็มมากจนไม ่ปลกูไม้ยืนต้น

ในการปรับปรุงดินเค็มได้ ควรปลูกพืชไม้พุ่มทัง้ 3 ชนิด ได้แก่หนามพุงดอ หนามแดง และขลู่ ก่อนเพ่ือมี

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะตอ่การเจริญเติบโตของกล้าไม้ซึง่ยงัไมท่นตอ่สภาพแวดล้อม ในพืน้ท่ีดินเคม็ 
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